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Obrazložitev: 
Občinski svet Občine Trzin v skladu z Zakonom, Statutom Občine Trzin in Poslovnikom občinskega 
sveta, ustanovi in imenuje stalna delovna telesa (odbore in komisije). V skladu z dogovorom na 
usklajevalnem sestanku, z dne 10.11.2014, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
predlaga, da bi v tem mandatu občinski svet poleg komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, imel še enajst stalnih delovnih teles. Med te spadajo tri komisije: statutarno pravna 
komisija; komisija za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine in 
komisija za pobude, vloge in pritožbe ter 8 odborov: odbor za gospodarske javne službe in 
varstvo okolja, odbor za finance in premoženje, odbor za gospodarstvo in kohezijo, odbor za 
kmetijstvo in trajnostno samooskrbo, odbor za okolje in prostor, odbor za socialno politiko, 
zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev, odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost 
društev ter odbor za mlade.  

   
Na usklajevalnem sestanku je bilo dogovorjeno tudi koliko članov naj bi imel vsak odbor oziroma 
komisija. Statutarno pravna komisija, odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja, odbor za 
finance in premoženje, odbor za gospodarstvo in kohezijo, odbor za kmetijstvo in trajnostno 
samooskrbo, odbor za okolje in prostor, odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost 
humanitarnih društev ter odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev štejejo vključno s 
predsednikom 5 članov; komisija za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine in 
komisija za pobude, vloge in pritožbe ter odbor za mlade pa štejejo vključno s predsednikom 4 člane. 
Ostali pogoji za predsednike in člane odborov in komisij pa so še: 

- najmanj polovica članov odbora mora biti iz vrst občinskih svetnikov, 

- predsedniki odborov in komisij morajo obvezno biti občinski svetniki, 

- člani statutarno pravne komisije so lahko samo občinski svetniki. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlog 
Sklepa o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta. 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763


Finančne posledice: Sredstva za sejnine članov delovnih teles so predvidena na proračunski postavki 
Nadomestila občinskim svetnikom in članom delovnih teles PP0001. 
 
 
Predlog sklepa: 
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), Statuta 
Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 1 in 8/06) ter Poslovnika 
občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) na 2. redni seji dne 
03.12.2014, sprejel 

 
SKLEP  

o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta 
 

Občinski svet Občine Trzin s tem sklepom ustanavlja delovna in posvetovalna telesa občinskega sveta:  
- odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja,  
- odbor za finance in premoženje,  
- odbor za gospodarstvo in kohezijo,  
- odbor za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo,  
- odbor za okolje in prostor,  
- odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev,  
- odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev, 
- odbor za mlade,  
- komisijo za pobude, vloge in pritožbe,  
- statutarno pravno komisijo in  
- komisijo za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine   

 
1. 

 
Odbori občinskega sveta, ustanovljeni s tem sklepom, so stalna delovna telesa občinskega sveta, ki 
pripravljajo podlage za odločitve občinskega sveta za področja iz svojih pristojnosti, določenih z imeni 
odborov in v tem sklepu.  
 

2. 
 
Vsak odbor obravnava predloge župana in predloge drugih pooblaščenih predlagateljev s svojega 
delovnega področja in posreduje občinskemu svetu mnenja o teh predlogih, predlaga svetu v sprejem 
stališča in sklepe v zvezi s predlaganimi predlogi aktov občinskega sveta oziroma drugih odločitev.  
 

3. 
 

Odbor mora obravnavati vse predloge predpisov, za katere je določen kot matično delovno telo.  
 

4. 
 

Vsak odbor lahko na lastno pobudo obravnava vprašanja s svojega delovnega področja in daje 
občinskemu svetu mnenja o teh vprašanjih oziroma predlaga županu ali občinskemu svetu odločitve v 
zvezi s temi vprašanji.  
 

5.  
 

Odbor lahko oblikuje tudi podlage in mnenja za odločanje občinskega sveta v zvezi s predpisi, ki so v 
pripravi in zadevajo koristi občine.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200827&stevilka=997
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200876&stevilka=3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200979&stevilka=3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201051&stevilka=2763


6. 
 

Vsak odbor na poziv župana deluje tudi kot posvetovalno delovno telo župana za svoje področje 
delovanja.  
 

7. 
 
Vsak odbor na poziv župana lahko skupaj z županom oziroma podžupanom ali za to določenim 
članom občinske uprave deluje tudi kot razpisna komisija za izvedbo javnih razpisov ali zbiranje 
ponudb ter izbiro ponudnikov v zvezi z javnimi razpisi in zbiranjem ponudb, ki zadevajo delovno 
področje odbora.  

 
8. 

 
Odbori v skladu z zakonom, statutom in poslovnikom občinskega sveta opravljajo tudi druge naloge, ki 
jim jih nalagajo statut in poslovnik oziroma drugi akti in sklepi občinskega sveta. 
 

9. 
 
Posamezni odbori opravljajo naloge ne naslednjih področjih: 
 

a) Odbor za gospodarske javne službe in varstvo okolja šteje pet članov, vključno s 
predsednikom oziroma predsednico,  

 opravlja naloge na področju občinskih gospodarskih javnih služb, varstva naravnega in 
bivalnega okolja, izvajanja varstva pred poplavami, odvijanje javnega prometa v občini, 
komunalne opreme in obravnava programe opremljanja, 

 redno spremljanje izvajanja GJS,  

 obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 
 

b) Odbor za finance in premoženje šteje pet članov, vključno s predsednikom oziroma 
predsednico, 

 obravnava naloge na področju javnih financ, zlasti proračuna, zaključnega proračuna, 
zadolževanje občine, javnih podjetij in zavodov, razpolaganja s premoženjem občine, 
obravnava predlogov cen ter obravnava investicijske programe,  

 obravnava zadeve s področja stanovanjske politike, gospodarjenja z občinskimi stanovanji 
in poslovnimi prostori, 

 obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 
 

c) Odbor za gospodarstvo in kohezijo šteje pet članov, vključno s predsednikom oziroma 
predsednico, 

 opravlja naloge pospeševanja razvoja gospodarskih dejavnosti, samostojnega podjetništva in 
obrtništva ter turizma, 

 opravlja naloge s področja pridobivanja kohezijskih sredstev, 

 obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 
 

d) Odbor za kmetijstvo in trajnostno samooskrbo šteje pet članov, vključno s 
predsednikom oziroma predsednico, 

 opravlja naloge na področju kmetijske in gozdarske politike in pospeševanja trajnostne 
samooskrbe, 

 obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 
 



e) Odbor za okolje in prostor šteje pet članov, vključno s predsednikom oziroma 
predsednico, 

 opravlja naloge na področju urejanja prostora, urbanizma in graditve objektov, obravnava 
določanje in izvzeme iz javnega dobra, obravnava predloge strategij ter spremlja njihovo 
izvajanje, 

 opravlja naloge s področja izvajanja okoljske politike, 

 obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 
 
f) Odbor za socialno politiko, zdravstvo in dejavnost humanitarnih društev šteje pet 

članov, vključno s predsednikom oziroma predsednico, 

 opravlja naloge s področja razvoja zdravstva, socialnega skrbstva, varstva invalidov in 
ostarelih ter spremlja dejavnost humanitarnih društev oziroma spodbuja razvoj humanitarne 
dejavnosti v občini, 

 obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 
 

g) Odbor za kulturo, šolstvo, šport in dejavnost društev šteje pet članov, vključno s 
predsednikom oziroma predsednico,  

 opravlja naloge na področju otroškega varstva, osnovnega šolstva, kulture, športa in 
rekreacije, raziskovalne, knjižničarske, muzejske dejavnosti ter spremlja dejavnost društev na 
teh področjih, 

 obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja.  
 

h) Odbor za mlade šteje štiri člane, vključno s predsednikom oziroma predsednico, 

 spremlja izvajanje mladinske politike v občini, potrebe in zahteve mladih ter daje mnenja in 
pobude o reševanju mladinske problematike ter predlaga ukrepe za spodbujanje delovanje 
lokalnih mladinskih organizacij ter predloge in pobude za sodelovanje in vključevanje 
predstavnikov mladinskih organizacij, 

 obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 
 
i) Komisija za pobude, vloge in pritožbe šteje štiri člane, vključno s predsednikom oziroma 

predsednico, 

 obravnava vloge, pritožbe in predloge občanov, podjetij in drugih gospodarskih    
   subjektov, organizacij in ustanov, ki jih le-te pošiljajo občinskemu svetu, 

 preverja utemeljenost vlog in pritožb in daje predloge, kako naj se posamezna  
   zadeva reši; 

 predlaga ukrepe, ki jih je treba sprejeti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. 
 

j) Statutarno pravna komisija šteje pet članov, vključno s predsednikom oziroma 
predsednico,  

 pripravlja statut občine, njegove spremembe in dopolnitve; 

 pripravlja poslovnik občinskega sveta, njegove spremembe in dopolnitve in daje obvezno 
razlago posameznih določb poslovnika, 

 spremlja uporabo predpisov občine, 

 pripravlja mnenja in predloge iz svoje pristojnosti ter jih posreduje občinskemu svetu v 
obravnavo in sprejem, 

 obravnava in daje mnenja tudi k normativnim aktom, ki jih sprejema občinski svet, če tako 
predlaga pristojna komisija oziroma so mu dodeljena po poslovniku občinskega sveta, 

 obravnava druga vprašanja v okviru svojega delovnega področja.   
   

k) Komisija za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine šteje štiri 
člane, vključno s  predsednikom ali predsednico,  



 sistemsko in celovito obravnava teme s področja informiranja in promocije dogodkov v 
občini v okviru pristojnosti občinskega sveta z namenom zagotavljanja pogojev za čim 
boljšo obveščenost  občank in občanov Občine Trzin, 

 izvede javni razpis za občinska priznanja ter pripravi predloge za podelitev občinskih 
priznanj na proslavi ob občinskem prazniku, 

 vsako leto pripravi program občinskih proslav in drugih prireditev občinskega pomena, 

 obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja. 
 

10. 
 
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati: 

- Sklep o ustanovitvi statutarno pravne komisije, odbora za gospodarstvo in kmetijstvo, odbora 
za gospodarske javne službe, odbora za kulturo, šolstvo in šport in dejavnost društev, odbora za 
socialno politiko, zdravstvo  in dejavnost društev, odbora za finance, odbora za okolje in 
prostor, komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine, nadzornega odbora 
Občine Trzin in četrtnega odbora za območje OIC Trzin, št. 1-2.1/2006 (Uradni vestnik OT, 
št. 11/2006, z dne 20.11.2006),  

- Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi statutarno pravne komisije, odbora za gospodarstvo in 
kmetijstvo, odbora za gospodarske javne službe, odbora za kulturo, šolstvo in šport in 
dejavnost društev, odbora za socialno politiko, zdravstvo  in dejavnost društev, odbora za 
finance, odbora za okolje in prostor, komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo 
občine, nadzornega odbora Občine Trzin in četrtnega odbora za območje OIC Trzin, št. 2-
1/2010 (Uradni vestnik OT, št. 11/2010, z dne 30.11.2010) in 

- Sklep o ustanovitvi Komisije za informiranje, št. 6-14/2007 (Uradni vestnik OT, št. 5/2007, z 
dne 20.06.2007) in 

- Sklep o ustanovitvi komisije za občinska priznanja, proslave in promocijo občine, št. 2-5/1999 
(Uradni vestnik OT, št. 1/99, z dne 20.1.1999).  

 
 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.  
 
 
Številka: 2-2/2014                                                                                              Župan: 
Datum: 03.12.2014                                                                                         Peter Ložar, l.r. 
  


